
APSTIPRINĀTS 
Ar Nīcas novada domes 

2021.gada 8.marta sēdē, pts.13  
 

Konkursa “KultūrTaka”  

n  o  l  i  k  u  m  s 
 

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 
1.1. Konkursu rīko Nīcas novada pašvaldības dibināta iestāde Nīcas novada 

kultūras centrs (turpmāk tekstā – Rīkotājs). 
1.2. Konkursa mērķi:  

- interaktīvā aplikācijā apkopot interesantus Nīcas novada kultūras 
objektus, vietas un stāstus, izveidojot pārgājienu taku, kas pieejama visiem 
novadniekiem un viesiem;    

- veicināt novadnieku līdzdalību un iesaisti novada vērtību apzināšanā 
un popularizēšanā. 
1.3. Ar Nolikumu var iepazīties un to lejupielādēt Nīcas novada mājaslapā 

www.nica.lv. 
1.4. Konkursa norises laiks ir 4 (četras) nedēļas no 2021. gada 15. marta 

līdz 2021.gada 11.aprīlim. 
1.5. Kontaktpersona Sanita Austere, e-pasts sanita.austere@nica.lv,  

tel: 27842689. 
1.6. Pēc konkursa noslēguma, izveidotie apraksti par KultūrTakā 

iekļautajiem objektiem būs pieejamai Nīcas tūrisma centra 
(tursisms.nica.lv) un Kultūras centra (kultura.nica.lv) mājas lapās. 

 
2. DALĪBA KONKURSĀ 

2.1. Konkursā var piedalīties jebkura persona, kas lejuplādējusi savā 
viedierīcē Actionbound aplikāciju, aizpildījusi pievienoto reģistrācijas 
formu un izpildījusi tajā ietvertos uzdevumus. 

2.2. Aplikācijā izveidotie uzdevumi sastādīti divos blokos, kuru izpildīšanas 
kārtību var izvēlēties. Katrā blokā ietvertie uzdevumi jāpilda pēc kārtas. 

2.3. Aplikācija automātiski skaita katra dalībnieka iegūtos punktus par 
atbildētajiem jautājumiem un veiktajiem uzdevumiem. 

2.4. Visu dalībnieku rezultātu kopsavilkums tiek publicēts kopā ar konkursa 
uzvarētājiem www.nica.lv. 

 
3. REZULTĀTU IZVĒRTĒŠANA 

3.1. Konkursa rezultātus pēc aplikācijā apkopotajiem datiem izvērtē Nīcas 
novada domes priekšsēdētāja apstiprināta izvērtēšanas komisija. 
3.2. Konkursa rezultātu paziņošana līdz 2021.gada 30.aprīlim.  
3.3. Konkursa izvērtēšanas komisija savus priekšlikumus par konkursa 
uzvarētāju un balvu sadali saskaņā ar Nolikuma noteikumiem iesniedz domes 
priekšsēdētājam gala lēmuma pieņemšanai. 
 

4. KONKURSA UZVARĒTĀJI UN APBALVOJUMI 
4.1. Stāstu konkursa kopējais balvu fonds ir 150 EUR. 

http://www.nica.lv/
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4.2. Pēc aplikācijā apkoptajiem datiem par katru dalībnieku un attiecīgi 
savāktajiem punktiem par uzdevumiem, tiek noteikti 3 (trīs) konkursa 
uzvarētāji, kuri tiek apbalvoti ar Nīcas novada uzņēmēju ražoto produkciju vai 
piedāvāto pakalpojumu. 
4.3. Pēc komisijas priekšlikuma var tikt piešķirtas arī veicināšanas balvas. 
4.4. Ar konkursa rezultātiem būs iespējams iepazīties Nīcas novada 
mājaslapā, kā arī ar uzvarētājiem sazinoties personīgi. 
 

5. KONKURSA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
5.1. Konkursa izvērtēšanu veic ar novada domes priekšsēdētāja rīkojumu 

apstiprināta komisija vismaz 3 (trīs) cilvēku sastāvā. 
5.2. Konkursa uzvarētāji tiek noteikti ar Nīcas novada domes 

priekšsēdētāja rīkojumu pēc konkursa izvērtēšanas komisijas priekšlikumu 
izvērtēšanas. 

5.3. Komisijas pienākumi un tiesības:  
- apkopot visus dalībnieku rezultātus;  
- sagatavot priekšlikumu par konkursa uzvarētājiem un konkursa balvu 
fonda sadali; 
- atskaitīt no konkursa dalībniekus, kas neatbilst konkursa Nolikuma 
prasībām;  
- piešķirt atsevišķas veicināšanas balvas. 

5.4. Konkursa komisijas locekļi nevar būt konkursa dalībnieki.  
5.5. Konkursa komisijas priekšlikumu ieraksta protokolā, kuru paraksta visi 

komisijas locekļi.  
 

6. KONKURSA DALĪBNIEKU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
6.1. Konkursa dalībnieks var atsaukt savu dalību konkursā, sazinoties ar 

konkursa organizētāja kontaktpersonu Sanitu Austeri e-pastā 
sanita.austere@nica.lv.   

6.2. Piedaloties konkursā, konkursa dalībnieks piekrīt savu uzņemto 
fotogrāfiju publicēšanai oficiālajā mājas lapā, sociālajos tīklos vai 
drukātajos materiālos Nīcas novada domes vajadzībām. 
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